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Ato por plano de Carreira e Redução da Jornada

Chega de enrolação!

Fotos: Herculano Falcão/Sindicato

No dia 24/11 os metroviários realizaram ato público em frente ao prédio do 
Codec para pressionar a empresa a parar de tentar enrolar a categoria e 

implantar um plano de carreira, de uma vez por todas. O próximo passo da 
campanha é o agendamento de uma audiência com a Dra. Cláudia Couto, 

então responsável pelo encaminhamento do plano no Codec

A reivindicação de um plano de carreira 
é uma das mais antigas da categoria 
metroviária, mas a empresa parece não 

estar preocupada em atendê-la. Nos últimos 
tempos houve algumas sinalizações de que 
o processo estaria em andamento, como a 
concordância em unifi car as famílias do tráfego 
e da estação, e de contratar por meio de 
concurso externo somente para preenchimento 
de vagas de cargos base.  

Porém, com o passar do tempo, fi ca a 
impressão de que a empresa só está tentando 
enrolar. De que a intenção de expandir o 
sistema metroviário é somente para “inglês 
ver”, já que a implantação de um plano de 

carreira para os trabalhadores metroviários 
tem tudo a ver com a qualifi cação de pessoal e 
com o resultado fi nal da prestação de serviços 
à população.

O Sindicato agendará uma audiência 
com a responsável pelo encaminhamento do 
plano de carreira dos metroviários, com o 
objetivo de explicar a urgência da implantação 
do plano, e com a expectativa de que depois 
disso haja um posicionamento concreto da 
direção da empresa. Caso isso não ocorra, 
serão programados novos protestos, até que a 
reivindicação dos metroviários seja atendida.

Chega de tentar enrolar! Plano de carreira 
para os metroviários já!

Trens se chocam 
na Linha 1

Na madrugada do dia 25/11 dois trens 
se chocaram na região da TM, no X-04, 
próximo a estação Ana Rosa, provocando 
danos consideráveis nos trens e lesões na 
perna de um dos OTs. Até o fechamento 
desta edição do Bilhete, não havia 
informações sobre as causas da ocorrência, 
que poderia ter provocado consequências 
ainda mais graves. 

Contudo, o Sindicato enfatiza a 
necessidade de haver apuração dos fatos, 
levando-se em consideração as condições 
de trabalho, equipamentos disponíveis e 
procedimentos, para que não haja descaso, 
nem tão pouco que seja instituído um bode 
expiatório.

Nesta semana, os diretores do Sindicato 
estiveram em todas as áreas da empresa para 
distribuir o novo folder da entidade e reforçar a 
toda a categoria a necessidade de os metroviários 
serem sindicalizados.

No conteúdo do folder, há a citação de 
importantes lutas dos metroviários para a 
conquista do acordo coletivo, que é um dos 
mais completos do país, garantindo o bilhete de 
serviço, hora extra 100%, 70% de gratifi cação de 

férias e muito mais.
Mas nada disso veio de graça! A unidade 

e mobilização dos metroviários junto com 
o Sindicato foram fundamentais para estas 
conquistas! E é por esta conscientização que 
o Sindicato está intensifi cando a campanha de 
sindicalização! Traga a sua força para nossa luta! 
Saiba mais na página eletrônica do Sindicato e 
visite a nossa sede ou converse com um diretor 
para se sindicalizar!

Sindicato intensifi ca 
campanha de sindicalização

Monotrilho de Vila Prudente 
a Cidade Tiradentes

O Sindicato convida os metroviários para 
participar do debate que acontecerá neste 
sábado, 28/11, na escola Osvaldo Aranha 
Bandeira Melo, na Av. dos Metalúrgicos, 
altura do número 1025, para debater o projeto 
do governo Serra de substituir o metrô por 
monotrilho na extensão da Linha 2 – Verde, do 
trecho de Vila Prudente a Cidade Tiradentes. 

Vamos questionar a viabilidade deste 
projeto e o atendimento da demanda da 
população moradora da região.

Ato dia 24/11, em frente ao Codec, exigindo a implantação de plano de carreira para toda categoria
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Todos os metroviários estão convidados para participar da 
celebração do Dia da Consciência Negra, sexta-feira, a partir das 
18h, no Sindicato! Traga a família e os amigos! O evento contará 

com apresentações culturais, comidas típicas e muita samba!

Sindicato celebra Consciência 
Negra nesta sexta-feira, 27/11

O Dia da Consciência Negra, 20/11, foi comemorado com manifestação e ato no centro de São Paulo 
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No dia 20 de novembro diversas entidades dos 
movimentos sociais, incluindo o Sindicato 
e a CTB, se mobilizaram para realizar um 

grande ato público e celebrar o Dia da Consciência 
Negra no centro de São Paulo.

A atividade começou no Largo do Paissandu, 
onde fi ca a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos 
Homens Pretos, e de onde centenas de manifestantes 
partiram em passeata até a Praça Ramos de Azevedo. 

As principais reivindicações feitas ali foram 
o fi m da discriminação racial e a igualdade de 
oportunidades para os negros, no que diz respeito ao 
direito à educação, moradia, saúde e emprego, por 
exemplo.

Conforme estudo realizado pelo Dieese 
(Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos 
Socioeconômicos), neste ano a taxa de desemprego 
total dos negros continuou a ser superior a dos 
brancos. Além disso, os negros tendem a ingressar 
mais cedo e a permanecer por mais tempo no 
mercado de trabalho. No ano passado os negros 
representavam 38,4% da população paulistana, mais 
do que em 2004, quando somavam 35%.

Nesta sexta-feira, 27/11, portanto, o Sindicato 
realizará uma atividade para conscientizar 
e celebrar esta data junto com a categoria 
metroviária, amigos e familiares! Contamos com a 
sua participação! 

SIPAT 2009: assédio moral é o 
tema central! Participe!

Depois de sete anos de 
persistência reivindicando 
o direito de debater sobre 
assédio moral na Semana 
Interna de Prevenção de 
Acidentes do Trabalho (SIPAT), 

os metroviários terão uma especialista no 
ramo como palestrante na SIPAT deste ano, 
que acontecerá de 26 de novembro a 6 de 
dezembro, em todas as áreas da empresa.

Até então, o Metrô ignorou o resultado 
das pesquisas que eram feitas para revelar 
o tema que a categoria gostaria de tratar 
nestes eventos e impôs os debates que lhe 
convinha, e é por isso que em alguns anos os 

metroviários boicotaram a SIPAT.
Agora que a categoria terá a SIPAT no 

formato que sempre quis, quando a Dra. 
Maria do Carmo Celico transformará o assédio 
moral em pauta, todos devem participar desta 
atividade nas próximas semanas, em busca 
de melhorias nas condições de trabalho e 
diminuição de ocorrências que prejudiquem a 
saúde física e mental dos trabalhadores

Talvez o que deixe a empresa mais 
confiante para tratar sobre assédio moral na 
SIPAT seja o seguro que o governo estadual 
está pagando com o dinheiro público para 
proteger seus diretores contra ações deste tipo 
de assédio!

Mas, de toda forma, a discussão sobre 
o tema assédio moral continua sendo 
imprescindível! E como ocorrerá pela 
primeira vez no Metrô, configura-se como 
uma vitória de todos os cipistas, da atual 
gestão e das anteriores, que junto com o 
Sindicato nunca desistiram de levar tão 
importante tema para o debate com a 
categoria, nem tão pouco de se posicionar 
contra esta prática condenável, repudiando 
também o assédio sexual e institucional 
existente no Metrô. 

Confira a programação da SIPAT 
2009 em seu metromail e faça parte dos 
debates!

Metrô adia entrega dos uniformes de verão
Em reunião realizada no dia 23/11 com 

os diretores Almir, Boca e Kobori, o GLG 
Gustavo informou que no dia 30/11 começarão 
a ser entregues os modelos de calça de verão 
femininas, e que nesta mesma data haverá a 
liberação das calças masculinas, porém, só até o 
tamanho 40. O restante das calças será reposto a 
partir da segunda quinzena de dezembro. 

Com relação às camisas, ainda segundo 
o GLG, a liberação será a partir da segunda 

quinzena de janeiro.
O Sindicato não concorda com estas 

alterações de prazo, que representam a quebra de 
mais um acordo feito com esta entidade e com a 
categoria metroviária. 

Outubro foi o mês estabelecido pela empresa 
para a entrega dos uniformes de verão, mas até 
agora os metroviários continuam sofrendo com 
a utilização dos novos uniformes, que são feitos 
de tecidos inadequados e provocam problemas 

de saúde, principalmente em períodos de altas 
temperaturas, como o que estamos vivendo.

Para piorar a situação, há a falta de 
ventilação nas cabines dos trens e nas bilheterias, 
o que tem tornado mais extenuante a jornada de 
trabalho nestes locais.

O Sindicato cobrará da empresa o 
cumprimento dos novos prazos e reivindica 
melhorias nos ambientes em que fi cam os 
metroviários do tráfego e das bilheterias.

Divulgação do evento no Sindicato, 
que acontecerá no dia 27/11


